Welkom bij het Centrum Verstandelijke Beperking en
Psychiatrie
Huisregels voor patiënten en naastbetrokkenen
Afspraken
Deze huisregels zijn opgesteld om het verblijf binnen de kliniek voor
iedereen zo prettig en veilig mogelijk te maken. Wanneer er individuele
afspraken gemaakt zijn met de behandelcoördinator of persoonlijk
begeleider dan gelden die afspraken in plaats van de huisregels.

Bezoek
Het is mogelijk om binnen de kliniek bezoek te ontvangen. Er gelden
geen vaste bezoektijden. De tijden van bezoek gaan altijd in overleg
met de begeleiders van de kliniek. Bezoek wordt ontvangen in ieders
eigen kamer. Daarnaast kan in het weekend gebruik worden gemaakt
van de voorruimte bij de polikliniek.

Maaltijden
Binnen de kliniek worden de maaltijden op vaste tijden in de
woonkamer aangeboden.
De maaltijden zijn gezond.
Het ontbijt ’s morgens tussen half acht (7.30) en kwart voor negen (8.45).
De lunch ‘s middags tussen half een (12.30) en één uur (13.00).
Het avondeten ’s middags tussen half zes (17.30) en zes uur (18.00).
Zelf meegenomen eten en drinken mag alleen in ieders eigen kamer worden genuttigd.

Radio en TV
Op uw slaapkamer is een tv-aansluiting. U dient zelf
voor een radio of tv te zorgen.
Tussen 22.00 - 07.30 uur is iedereen op zijn/haar
slaapkamer en is het rustig en stil in de kliniek.

Alcohol en drugs
Bezit en gebruik van alcohol en drugs is in en rond
de kliniek niet toegestaan.
U mag deze middelen ook niet bij u hebben of
verhandelen.

Roken
In en rond de kliniek geldt een rookverbod.
Ook open vuur is verboden. Uiterlijk om 22.00 uur moet u aanstekers
en lucifers inleveren. Deze krijgt u ’s ochtends weer terug.
Wilt u toch roken, dan kan dat buiten, op de daarvoor bestemde plaatsen tussen 7.30 –
22.00 uur.

Giften
Het is niet toegestaan om medewerkers geld of
goederen cadeau te geven.

Gokken
Gokken, wedden en spelen om geld of goederen is niet toegestaan.

Gevaarlijke voorwerpen
Het is niet toegestaan voorwerpen in uw bezit te hebben die een
gevaar opleveren voor u, anderen of voor goederen bij GGZ Drenthe.
Hieronder vallen in ieder geval wettelijk verboden voorwerpen (zoals
wapens) en zaken die in een individueel geval gevaarlijk kunnen zijn
(zoals scherpe voorwerpen, gereedschappen en aanstekers). Wij
kunnen je tassen controleren en fouilleren.
Grensoverschrijdend gedrag
Bij GGZ Drenthe hebben we respect voor iedereen, ongeacht iemands afkomst, geloof of
geaardheid. Wij verwachten dat u op een respectvolle manier met anderen omgaat,
rekening houdt met medepatiënten, medewerkers en omwonenden en geen overlast
veroorzaakt. In alle gevallen van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag wordt hiervan
melding gemaakt bij de behandelcoördinator, arts en teammanager. Zo nodig wordt de
politie ingeschakeld.
Strafbare feiten
Strafbare feiten worden niet getolereerd. Bij een strafbaar feit doen wij aangifte bij de
politie.

Huisdieren
Huisdieren zijn binnen GGZ Drenthe niet toegestaan. Een uitzondering
zijn hulphonden.

Medicatie
Het bezit en gebruik van niet-voorgeschreven medicatie (die niet op de
medicatie deellijst staat) is niet toegestaan. Je kunt hierover andere
afspraken maken met je behandelaar. Deze afspraak geldt ook voor
medicijnen die overal te koop zijn, vitaminen of homeopathische
geneesmiddelen.

Audiovisuele middelen en fotografie
Het maken van foto-, film- of geluidsopnames in of rond de gebouwen
en op de terreinen van GGZ Drenthe is vanwege de privacywetgeving,
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de persoon of
personen van wie u de opname wilt maken.
Het meewerken aan foto-, film of geluidsopnames in de gebouwen en
op de terreinen van GGZ Drenhte voor publicatie in kranten,
tijdschriften, op sociale media of internet en voor uitzending op radio of TV is alleen
toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GGZ Drenthe. Hiervoor kunt u
contact opnemen met het hoofd van de afdeling.

Inventaris
Wij verwachten dat u zorgvuldig omgaat met de spullen van GGZ
Drenthe. Wanneer u bij ons in de kliniek komt, maakt u gebruik van een
ingerichte slaapkamer en woonkamer. De meubels in deze ruimtes
mag u gebruiken en lenen. Wanneer uw opname eindigt, verwachten
wij dat u uw kamer, inclusief de inventaris, in dezelfde staat achterlaat
als bij binnenkomst. Eventuele kosten van schade, schoonmaak,
vervanging of reparatie kunnen op u worden verhaald. Uw
eigendommen moet u bij vertrek meenemen.

Persoonlijke eigendommen
Iedereen mag persoonlijke eigendommen meenemen (zie folder:
informatie opname kliniek). GGZ Drenthe is niet aansprakelijk voor het
beschadigen of kwijtraken van deze spullen. Het is daarom verstandig
om de deur van uw eigen kamer te sluiten als u de kamer verlaat.
In overleg kunnen kostbare bezittingen in het kantoor worden
bewaard.
Om misverstanden en misbruik te voorkomen blijven meegebrachte spullen altijd in eigen
bezit en beheer. Het ruilen en uitlenen van eigendommen is niet toegestaan. Met uw
persoonlijke begeleiders kunt u nadere afspraken maken over persoonlijke eigendommen.
Wij raden aan om niet meer dan 100 euro aan contant geld mee te nemen.

Privacy
Binnen de kliniek houden we rekening met elkaars privacy. Het is niet
toegestaan om een andere kamer dan die van uzelf te betreden. Als u
de badkamer of het toilet gebruikt, moet u de deur op slot doen.
Op de dag van de opname vragen we of er een foto van u mag
worden gemaakt. Deze foto zal alleen door de kliniek worden gebruikt.
Het kantoor is alleen toegankelijk voor begeleiders.
In de nacht heeft iedereen zijn slaapkamerdeur dicht. Dit in verband met ieders veiligheid
en toezicht door de nachtdienst.

Mobiele telefoon / tablet / spelcomputer
Binnen de kliniek is het toegestaan om gebruik te maken van een
mobiele telefoon, tablet en spelcomputer (zoals een Nintendo DS), mits
dit de behandeling van een cliënt niet in de weg staat.

Gebruik is niet toegestaan tijdens maaltijden/ koffiemomenten.
Er mogen geen video’s en foto’s worden gemaakt,
gebeurt dit wel, dan wordt apparatuur ingenomen.
Bellen mag alleen op de eigen kamer.

Als het gebruik van deze apparaten de behandeling tegenwerkt, maken
we hierover individuele afspraken.

Post
Mensen kunnen post naar u sturen naar de onderstaande adressen,
met vermelding van uw naam!

Groep oranje:
Centrum VBP
T.a.v. UW NAAM
Middenweg 23
9404 LL Assen

Groep geel:
Centrum VBP
T.a.v. UW NAAM
Middenweg 17
9404 LL Assen

Groep blauw:
Centrum VBP
T.a.v. UW NAAM
Middenweg 21
9404 LL Assen

Groep paars:
Centrum VBP
T.a.v. UW NAAM
Middenweg 29
9404 LL Assen

Computer en internet
Er is geen computer aanwezig binnen de kliniek. In de kamers is geen
internetaansluiting.
U kunt op vaste momenten gebruikmaken van Wifi:
Tussen 07.30-09.00 uur
Tussen 12.00-13.30 uur
Tussen 18.30-20.00 uur

Verkeersregels
Op de terreinen van GGZ Drenthe zijn de verkeersregels van toepassing
zoals die gelden op de Nederlandse openbare weg.
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